D-LEMON GEL

(2128)

GEL DESENGRAXANTE À BASE DE d-LIMONENO

DESCRIÇÃO
D-LEMON CREME é um creme desengraxante à base de Terpenos,
solventes extraído da casca de laranja, foi desenvolvido para limpeza das
mãos contaminadas com resíduos de óleos, graxas, carvão, borracha,
tintas gráﬁcas, etc. Apresenta baixa tendência de irritação, pois possui
alto teor de agentes hidratantes, possui consistência semi-gel, fragrância
cítrica, coloração branca e contém microesfera de polietileno.

ASPECTO DO PRODUTO
Creme Semi-Gel Branco ou Amarelado.

COMPOSIÇÃO
Emulsionante, Hidrocarboneto de Terpeno, Conservante, Microesfera
de Polietileno e Água.

MODO DE USAR
Aplicar quantidade suﬁciente nas mãos ainda secas e esfregar até a
total diluição das sujidades e enxaguar em água corrente.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Manter o produto nas embalagens originais, em local fechado, arejado,
protegidos da exposição dos raios solares, à temperatura ambiente.

EMBALAGEM
Frasco: 2,0L com Válvula Pump (Bico de Pato)
Bombona: 5,0L com Válvula Pump (Bico de Pato)
Baldes: 2,8L e 2,2L
Potes: 1,0L
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PRECAUÇÕES DE USO
Antes de usar leia o rótulo. Após o uso lavar as mãos. Manter fora do
alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os
olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Se houver
sinais de irritação, consulte um médico ou centro de intoxicações mais
próximo 0800-0148110 (CEATOX). Não reutilizar a embalagem vazia para
outros ﬁns. Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO, consultar
imediatamente um médico ou centro de intoxicações mais próximo
0800-0148110 (CEATOX), levando o rótulo ou embalagem original do
produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
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